
 
 

 
EM CERIMÔNIA INTERNA, NOVA DIRETORIA DA ADEPOL-MG TOMA POSSE 

 
Realizou-se no dia 19 de janeiro, na sede da ADEPOL-MG, a cerimônia de posse da nova Diretoria, eleita para o triênio 
2015/2017. Na ocasião, foram oficialmente empossados o Presidente, os Vices, os Diretores e os membros dos Conselhos 
Fiscal e Consultivo. Em seu pronunciamento, o presidente, Dr. Mário José Correia Santos, reafirmou o compromisso de 
intensificar os esforços realizados em prol da classe, zelando e defendendo os interesses e o bem-estar profissional dos 
Delegados de Polícia. Ressaltou a importância da união da classe em nome de uma Polícia Civil cada dia mais forte e 
respeitada, com o objetivo comum: a defesa da sociedade. Abordou, também, a necessidade de ações que visem a 
interiorização da ADEPOL-MG, concitando todos a enviarem sugestões para este fim. Falou, ainda, do reconhecimento ao 
aposentado, que trouxe, cada um à sua época e enfrentando a dificuldade do momento, a PCMG até os tempos atuais, de 
forma digna e respeitada. 
A cerimônia foi prestigiada pelas ilustríssimas presenças do atual Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Dr. Wanderson 
Gomes da Silva, e do Chefe Adjunto, Dr. Marcos Silva Luciano. Ambos compuseram a mesa ao lado do ex-presidente da 
ADEPOL-MG, Dr. Ronaldo Cardoso Alves; o presidente eleito, Dr. Mário José Correia Santos; a Delegada e Vereadora Dra. 
Elaine Matozinhos; a Vice-Presidente do Sindicato dos Delegados, Dra. Míriam Galuppo, e o também ex-presidente da 
entidade, Dr. Weber Americano. Os presentes fizeram questão de exaltar o brilhante mandato do Dr. Ronaldo Cardoso à 
frente da ADEPOL-MG, consolidando um marco histórico de evolução, que agora terá continuidade sob a direção do Dr. 
Mário. Ao final da cerimônia, a placa com a foto do Dr. Ronaldo Cardoso Alves foi inaugurada na galeria de ex-presidentes 
da ADEPOL-MG, tendo sido convidada a Assistente Social Maria de Jesus dos Anjos para o seu descerramento. (Abaixo 
alguns registros fotográficos sobre o evento. Outras fotos podem ser vistas no site www.adepolc.com.br). 

 

               



 
 

       
 

EMISSÃO DE CONTRACHEQUE 
 

O Servidor Público pode imprimir o seu contracheque direto no site do Portal do Servidor. Primeiro é necessário 
solicitar o número Identificador e depois, cadastrar uma senha. Acompanhe o passo a passo, segundo o próprio site:  
 
Passo 01 – Solicitar o Identificador 

 Acessar a página do portal do servidor www.portaldoservidor.mg.gov.br, Clicar em Senha de Acesso, Clicar em 
Solicitar o Identificador 
Passo 02 -  

 Preencher os dados solicitados, Clicar em Solicitar 
Passo 03 –  

 Realize a consulta do número do Identificador... 
Passo 04 – Cadastrar a Senha 

 Acessar a página do portal do servidor www.portaldoservidor.mg.gov.br, Clicar em Senha de Acesso, Clicar em 
Cadastrar Senha 
Passo 05 –  

 Preencher os dados solicitados, Clicar em Gravar, em seguida será apresentado a mensagem de confirmação de 
cadastro 

 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE AO SERVIDOR E PENSIONISTA 

 
Caso queira retornar à assistência à saúde, prestada pelo IPSEMG, compareça a uma Unidade de Atendimento Integrado 
(UAI) com o requerimento (modelo RS776-C) preenchido, e com documento de identidade (cópia e original). Esse retorno 
não implica no pagamento relativo ao período de afastamento. Mais informações estão contidas no aludido impresso de 
requerimento, que pode ser obtido por meio do site www.ipsemg.mg.gov.br, que contém mais dados a respeito.  
 

NOVA CHEFIA DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS 
 

Tomaram posse na Chefia e Chefia Adjunta da Polícia Civil, respectivamente, os Drs. Wanderson Gomes da Silva e 
Marcos Silva Luciano. São nascidos em Belo Horizonte, e ingressaram na carreira de Delegado de Polícia em abril de 
1996, tendo os dois sido detetives. Ao tempo da nomeação o Dr. Wanderson ocupava o cargo de Chefe do DEOEsp e o 
Dr. Marcos, o de Chefe do 2º Departamento, sediado em Contagem. A ADEPOL-MG deseja aos novos chefes, êxito feliz 
na importante missão de dirigir os destinos da mais que centenária Polícia Civil de Minas Gerais.  

 
DEIXA SAUDADE 

 
Faleceu no dia 25 de janeiro, tendo o corpo sido cremado na mesma data, o associado-fundador, Dr. 
José Rezende de Andrade. Um ícone, uma lenda, na Polícia Civil Mineira. Foi Secretário de Estado 
da Segurança Pública neste estado e no Espírito Santo. Foi o último chefe da Guarda Civil, Diretor 
do DETRAN e Presidente da ADEPOL-MG no triênio 1963/1964/1965. Foi também Deputado 
Federal. Sua morte deixa os amigos e toda a Polícia Civil mineira, saudosos de seus feitos, sua 
camaradagem e de sua firmeza e lisura no trato da coisa pública. A ADEPOL-MG deseja a família e 
aos amigos o conforto divino e faz-se solidária na dor da irreparável perda. 
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